
 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
 ( 2014 يوليوز : االستدراكيةالدورة ) 

 ـ  عناصر اإلجابةـ 
 

   خاص بالمترشحين الممدرسين 

 مدة اإلنجاز لـــالمعام ادةـــالم كـب أو المسالـالشع وىـالمست

1 
 من سلك البكالوريا

/ تجريبية العلوم ال/اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 /علوم االقتصاد والتدبير /العلوم الرياضية 

العلوم / العلوم والتكنولوجيات الكهربائية  
 الفنون التطبيقية/ والتكنولوجيات الميكانيكية 

التربية 
 اإلسالمية

2 
 ساعة ونصف

13.1 

 

 
 

 (ن80: )األول
 (8.0)...................................................................................................رلتباين في الرأي بين طرفين أو أكثهو ا: تعريف االختالف -1
 (8.0)............................................................................................يحل قوال كان أو فعالالنفس تمتنع بها عما حصول حالة لل: العفة 
 (0..8)......................................................................................العمل الصالح –ذكر هللا  –باهلل  اإليمان: مقومات الصحة النفسية  -2
النفسي  واألمن،االفراد،وضمان الحق في العيش الكريم  تسهم العقود التبرعية في تحقيق الجسد الواحد داخل المجتمع المسلم من خالل ترسيخ التكامل والتضامن بين -3

 (1.0)......................................................................والتواد والتراحم اإلخوةواالجتماعي ،وتقوية روابط 
 (1.0)...........................................................................................ثم يعلله بما يناسب (ج-ب-أ)من السلوكات  يحدد التلميذ موقفه -4
 (81)................................................والموضوعية اإلنصاف –للحق  عاناإلذ –اللين في الخطاب  -الهدوء: القيم المغيبة في هذه الندوة: أ -0
 (0..8)........................التحكيم –التفاوض  –ضبط النفس : يكتب التلميذ ثالثة مثل : وةذه الندي هضوابط لتدبير االختالف الحاصل ف: ب
 (1.0)............................................ثم يعزز جوابه بنص شرعي مناسب اإلقناعيوظف التلميذ مااكتسبه من قيم في درس العفة في هذا : ج
 

 (ن83: )الثاني
 (8.0)...................................................................................................................اإلسالمقيقة مبدأ االستخالف في المال في ح -1
 (81)...................................................................وإنفاقافي المال بالضوابط الشرعية كسبا  اإلنسانيترتب عن ذلك تقيد تصرفات  -2
 (1.0)....................................................................................................................................يقبل كل جواب صحيح ومناسب -3
 

 (80: )الثالث 
 (8.0).....................................................................................أقل عدد تخرج منه سهام الورثة صحيحةطلب :تصحيح الفريضة  -:أ -1
 (8.0).................................................................................هي كل أنثى ذات فرض لها أخ بنفس درجتها وقوة قرابتها: العاصب بالغير -

 (8.0)................................................................................................................................................يقبل كل مثال صحيح: ب
 (81)..........................اإلخوةمن  وجود فرع وارث أو  متعدد 6/1 -.خوةاإلعند عدم وجود فرع وارث وانعدام تعدد  3/1: حاالت ميراث االم : ج
     (8.0)     ....................................................................................................:استخالص التجهيز والدين والوصية: تصفية التركة -2

20111  ( =0111  +4111  +2111  )-.0111 

 (82).................... ............................................................................................................................................:الفريضة -ب
 

 20111/  9=  111. نصيب الورثة بالدرهم 9 العول 6  أصل الفريضة ارثهم الورثة

 .* 111.=  9111درهم  . . 2/1 الزوج 

 2* 111.=  6111درهم  2 2 1/. أختان ألم

 4*  111.=  12111درهم  4 4 2/. أختان ألب 

 1 1 1 عاصب ابن عم شقيق

  

 (ن84: )الرابع 
 (8.0).................................................................................................................................ع النشاط المنجزويعرف التلميذ بن -1
 (3.0).................................. 1.0اإلجراءات  -ن  1المساهمة  –ن 1 األهداف)  في السؤال  يكتب تقريرا مختصرا يتضمن العناصر المحددة  -2
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